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2.1  Teknik Analisis dan Penilaian Investasi  

Investasi dapat menjadi pilihan yang aman  untuk itu diperlukan satu analisis yang teliti, 

dan didukung dengan data-data yang akurat. Teknik yang benar dalam analisis akan 

mengurangi risiko bagi investor dalam berinvestasi. Secara umum, ada banyak teknik 

analisis dalam melakukan penilaian investasi, tetapi yang paling banyak dipakai adalah 

analisis yang bersifat fundamental, analisis teknikal. (Anoraga dan Pakarti, 2001:108 ) 

1. Analisis fundamental 

Analisis ini sangat berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Data yang 

dipakai dalam analisis fundamental menyangkut data-data historis, yaitu data-data 

yang telah lewat. Analisis ini sering disebut dengan Company analyisis 

(Ang,1997). Di dalamnya menyangkut analisis tentang kekuatan dan kelemahan 

dari perusahaan, bagaimana kegiatan operasionalnya, dan juga bagaimana 

prospeknya di masa yang akan datang (Anoraga, dan Pakarti, 2001:111). 

 
Analisis fundamental merupakan studi yang mempelajari hal-hal yang berhubungan 

dengan keuangan suatu bisnis dengan maksud untuk lebih memahami sifat dasar dan 

karakteristik perusahaan publik yang menenerbitkan saam. Analisis fundamental 

didasarkan kepercayaan bahwa nilai suatu saham sangat dipengaruhi oleh kinerja 
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perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Jika prospek suatu perusahaan sangat 

kuat dan baik, maka harga saham perusahaan tersebut diperkirakan akan merefleksikan 

kekuatan tersebut dan harganya akan meningkat (Ang, 1997). 

 
Analisis ini pada dasarnya adalah melakukan analisis historis atas kekuatan keuangan 

suatu perusahaan, yang sering disebut sebagai company analysis. Data yang digunakan 

adalah data historis, yaitu data yang telah terjadi dan mencerminkan keadaan keuangan 

yang telah lewat dan bukan mencerminkan keadaan keuangan sebenarnya pada saat 

analisis dilakukan. Dalam analisis ini investor akan mempelajari laporan keuangan 

perusahaan, yang terdiri dari neraca, laporan rugi/laba serta laporan perubahan modal. 

(Anoraga dan Pakarti, 2001) 

 
Hal yang penting dan biasanya menjadi pusat perhatian para investor dan analis 

keuangan dalam menganalisis data historis adalah posisi keuntungan kompetitif 

perusahaan, profit margin dan pertumbuhan laba perusahaan, likuiditas perusahaan, 

likuiditas aktiva perusahaan yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tingkat leverage terhadap shareholders’ 

equity dan pertumbuhan operasional perusahaan (Ang, 1997). 

 
2. Analisis teknikal 

Analisis ini cukup sering dipakai oleh calon investor, dan biasanya data yang digunakan 

dalam analisis ini berupa grafik, atau program komputer. Dari grafik atau program 

komputer dapat diketahui bagaimana kecendrungan pasar, sekuritas, atau future 

komoditas yang akan dipilih dalam berinvestasi Meskipun biasanya analisis ini 

digunakan untuk analisis jangka pendek dan jangka menengah tetapi sering juga 

digunakan untuk menganalisis dalam jangka panjang, yang didukung juga dengan data-
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data lain. Teknik ini mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan posisi keuangan 

perusahaan. 

 
Analisis Teknikal merupakan suatu teknik analisis harga saham yang paling banyak 

digunakan oleh para investor, hal ini dibuktikan oleh penelitian Taylor dan Aller (1992) 

dalam Keiso, Weygant dan Warfield (2001) yang menemukan bahwa ternyata sebagian 

besar investor (lebih dari 90%) memberikan bobot yang lebih tinggi pada penggunaan 

analisis teknikal dibandingkan dengan analisis fundamental. Namun, meskipun analisis 

teknikal paling banyak digunakan oleh investor, berbagai penelitian di pasar modal 

indonesia cenderung melakukan kajian fundamental pada pasar modal. Sementara 

penelitian yang menggunakan analisis teknikal hanya melakukan analisis teoritis. 

Berbagai penelitian yang ada menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian 

mengenai apa metode terbaik yang dapat digunakan dalam analisis teknikal. 

 

Analisis teknikal akan tepat digunakan apabila kondisi pasar modal tidak efisien dalam 

bentuk lemah, atau dengan kata lain tidak random walk. Sesuai dengan salah satu 

asumsi dalam analisis teknikal yang berbunyi history repeats itself, maka kondisi pasar 

modal yang saham-saham tidak bergerak acak dan dapat diprediksi akan membuat 

analisis teknikal bermanfaat bagi investor. 

 
 

2.2 Market Value 

2.2.1 Pengertian Maket Value 

Market value perusahaan kaitannya dengan laporan keuangan diuraikan oleh 

teori pasar efisien. Fama dalam Brigham dan Houston (2009:83) menyatakan 

bahwa dalam pasar efisien ”mencerminkan sepenuhnya” mencerminkan 
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informasi yang tersedia. Hipotesis pasar efisien mengungkapkan bahwa harga 

saham sekarang mencerminkan sepenuhnya informasi pada masa lampau, 

informasi yang dipublikasikan dan informasi yang tidak dipublikasikan. 

 
Nilai pasar (market value) adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada 

saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar (Jogiyanto, 2000:88). Nilai 

pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di 

pasar bursa. Berkaitan dengan bursa saham, Anoraga (2001) menyatakan bahwa 

nilai pasar merupakan harga pasar riil dan harga yang paling mudah ditentukan 

karena merupakan harga dari suatu saham perusahaan pada pasar yang sedang 

berlangsung atau sudah tutup, berdasarkan bursa utama. Nilai pasar 

menunjukan keadaan perusahaan berdasarkan persepsi investor yang 

teraktualisasi melalui harga saham. Secara garis besar nilai pasar perusahaan 

merupakan harga seluruh saham yang beredar (closing price). 

Dapat disimpulkan, market value adalah harga saham yang paling mudah 

ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham perusahaan pada pasar 

yang sedang berlangsung  atau sudah tutup, yang didasarkan pada bursa utama 

oleh pelaku pasar sebagai konsekuensi dari posisi tawar antara penjual dan 

pembeli saham, sehingga nilai pasar menunjukan fluktuasi dari harga saham 

dimana harga saham sekarang mencerminkan sepenuhnya informasi pada masa 

lampau, informasi yang dipublikasikan dan informasi yang tidak dipublikasikan. 

 
Sistem nilai buku yang merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan 

emiten, adapula nilai-nilai yang berhubungan dengan saham. Salah satunya 

adalah nilai pasar atau market value yang diukur dari  mengalikan harga pasar 
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saham dan jumlah saham yang beredar. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk 

mengetahui saham-saham mana yang bertumbuh dan yang murah 

(Jogiyanto,2000:79). Pertumbuhan perusahaan menunjukan investment 

opportunity set (IOS) atau set kesempatan investasi di masa mendatang. 

Perusahaan yang bertumbuh mempunyai rasio lebih besar dari nilai satu yang 

berarti pasar percaya bahwa nilai pasar perusahaan tersebut lebih besar dari  nilai  

bukunya. 

 
Ini berarti pula bahwa market value yang mencerminkan ukuran perusahaan 

mempengaruhi keputusan investor untuk membeli, menahan atau menjual 

sahamnya. Selain diukur dengan membandingkan nilai pasar dan nilai bukunya, 

investor juga dapat mengukur besar kecilnya perusahaan dengan 

membandingkan nilai pasar dan nilai  intrinsiknya. Nilai yang lebih kecil dari 

nilai intrinsik atau nilai sebenarnya dari perusahaan, menunjukan bahwa saham 

tersebut dijual dengan harga yang murah (undervalued) karena investor 

membayar saham tersebut lebih kecil dari yang seharusnya ia bayar. Sebaliknya 

nilai pasar yang lebih besar dari nilai intrinsiknya menunjukan bahwa saham 

tersebut dijual dengan harga yang mahal (overvalued). Tinggi rendahnya harga 

saham tersebut menunjukan seberapa besar ukuran sebuah perusahaan. 

 

Harga saham merupakan komponen utama pembentuk market value. Harga 

saham biasanya cenderung fluktuatif (berubah-ubah). Menurut Brigham dan 

Houston (2009:26-27), fluktuasi harga saham dapat sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu sebagai berikut : 

1. Laba per lembar saham yang diharapkan (projecting earning per share). 



 16 

Pemodal yang bijaksana akan tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya, 

apabila saham yang dimiliki tersebut memberikan keuntungan yang layak 

baginya. Keuntungan yang  layak  ini  dapat  dilihat dari laba per lembar saham 

secara umum yaitu laba bersih pada periode tertentu dibagi dengan jumlah 

saham yang beredar pada periode tersebut. Laba per lembar saham yang terus 

meningkat dari waktu ke waktu akan mempengaruhi harga saham, yaitu 

meningkatkan harga saham yang bersangkutan. Kenaikan laba per lembar saham 

ini terjadi apabila laba perusahaan mengalami kenaikan dan jumlah lembar 

saham beredar tetapi bila laba bersih tetap dan jumlah lembar saham beredar 

meningkat maka laba per lembar saham akan menurun. Penurunan laba per 

lembar saham akan mempengaruhi perilaku pemodal dan calon pemodal untuk 

memiliki  saham sehingga harga saham akan terpengaruh pula. 

2. Arus waktu penerimaan laba (timing of the earning stream) 

Waktu penerimaan laba sangat mempengaruhi fluktuasi harga saham. Seorang 

pemodal yang memperoleh laba sekarang dengan pemodal yang menerima laba 

di masa yang akan datang berbeda nilainya bila diukur dengan present value. 

Dalam memilih proyek investasi terbaik, tergantung pada proyek investasi mana 

yang dapat memberikan tambahan nilai yang terbesar bagi laba yang akan 

diterima. Jadi waktu adalah alasan yang penting untuk memusatkan kekayaan 

yang dalam hal ini diukur dari waktu penerimaan laba  karena pemilihan saham. 

3. Risiko dari laba yang diharapkan (riskness of the projecting earning) 

Harga saham juga dipengaruhi oleh resiko dari laba yang telah direncanakan atau 

yang diharapkan sebelumnya. Semakin besar jaminan kepastian, investor akan 

memberikan nilai tinggi terhadap harga saham yang bersangkutan. 
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4. Penggunaan hutang (use of debt) 

Hutang merupakan sumber dana dari luar perusahaan yang harus dilunasi pada 

suatu waktu di masa yang akan datang dengan disertai kewajiban untuk 

membayar bunga. Banyak perusahaan yang menjadi bangkrut karena 

penggunaan hutang yang  berlebihan. Semakin besar penggunaan hutang maka 

akan semakin besar pula ancaman kebangkrutan yang mungkin menimpa 

perusahaan. Meskipun penggunaan hutang tersebut diimbangi  dengan adanya 

harapan untuk memperoleh tingkat keuntungan yang lebih besar, namun 

penggunaan hutang yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik akan 

menurunkan nilai perusahaan, yang akhirnya akan  menurunkan harga saham 

perusahaan tersebut. 

5. Kebijakan deviden (deviden policy) 

Kebijakan pembayaran deviden memiliki pengaruh terhadap harga sahamnya. 

Kebijakan manajemen dalam memutuskan besarnya laba yang dibagikan sebagai 

deviden dan besarnya laba yang ditahan untuk perkembangan usaha perusahaan 

atau diinvestasikan kembali (deviden policy) akan mempengaruhi pertimbangan 

investor dalam memutuskan keputusan investasinya yang mungkin akan 

meningkatkan atau menurunkan harga saham. Market value dapat diukur dengan 

mengalikan jumlah saham beredar dengan harga saham penutupan pada hari ke-

t. Berdasarkan besarnya jumlah saham yang beredar dan harga  saham, dapat 

dilihat ukuran suatu perusahaan. Semakin banyak jumlah saham yang beredar 

dan semakin tingginya harga saham menunjukan semakin besar ukuran sebuah 

perusahaan. 
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Seperti dikutip dalam Mustika (2006) semakin besar market value maka makin 

lama pula investor menahan kepemilikan sahamnya. Investor melihat market 

value sebagai ukuran perusahaan. Semakin besar nilai market value menunjukan 

bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan dengan ukuran besar dan akan 

memberikan keuntungan tinggi seperti yang diharapkan oleh investor. Adapun 

untuk penyelesaian nilai market value ditunjukan dalam persamaan sebagai 

berikut : 

MV = harga per lembar saham X jumlah lembar saham yang beredar  

Keterangan : 

Market value  : nilai pasar perusahaan dalam periode tertentu  

Harga pasar saham : harga penutupan (closing price) periode tersebut  

Saham beredar : jumlah saham beredar dalam periode tersebut 

 
2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Market value 

Menurut Lanis, R. and G. Richardson  (2011:99-105), market value dari  sekuritas 

yang berupa saham biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

a. Perubahan Struktural di Pasar (Structural Change in The Market) 

Struktur pasar saham telah berubah secara dramatis beberapa tahun terakhir. Awalnya 

investor individual mendominasi aktivitas perdagangan dan merupakan pembeli utama 

saham. Kombinasi dari aktivitas perdagangan perusahaan dan institusi telah 

menyebabkan   meningkatnya penggunaan sekuritas derivatif (kontrak futures dan 

options) yang memberi  kontribusi terhadap meningkatnya tingkat kevolatilitasan harga 

saham dan obligasi. 
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b. Aktivitas Bisnis (Business Activity) 

Pasar saham adalah barometer aktivitas bisnis dan merupakan salah satu 

komponen dari The Commerce Department Index of Leading Economic 

Indicator. Ketika investor yakin bahwa aktivitas bisnis berjalan dengan baik dan 

perusahaan diharapkan dengan meningkatkan laba mereka dan deviden kas 

sehingga harga akan naik. Dengan demikian meningkatnya aktivitas bisnis akan 

meningkatkan harga pasar saham. 

c. Inflasi (Inflation) 

Inflasi dapat mempengaruhi harga saham karena : 

- Harga saham mencerminkan data laba selama satu periode. Inflasi memberi 

kontribusi pada penggunaan yang lebih besar dari hutang jangka pendek, biaya 

peminjaman yang  lebih tinggi dan mengurangi likuiditas perusahaan yang 

kesemuanya itu akan meningkatkan risiko perusahaan. 

- Inflasi mempengaruhi tingkat  kapitalisasi yang digunakan  investor  untuk 

menentukan harga saham berdasarkan deviden yang dibagikan. 

d. Psikologi Investor (Investor Psikology) 

Psikologi investor memainkan peranan penting dalam menggerakan harga untuk  

mengambil posisi di pasar saham. Pasar saham akan selalu berubah selama investor 

terus-menerus mencari investasi yang baru dan yang menguntungkan. Reaksi investor  

terhadap berita kejadian penting seperti pengumuman peraturan pemerintah bidang 

ekonomi akan menyebabkan investor melakukan antisipasi dalam investasi dengan 

menunda pembelian atau menjual sekuritas lebih cepat. Investor lebih menyukai 

perusahaan yang menghasilkan nilai aktiva yang rendah (dalam  hal ini nilai 

persediaan) karena nilai aktiva yang rendah akan diiringi oleh political cost  yang 
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rendah pula (Scott dalam Mustika,  2006:87). Political cost ini berdampak pada market 

value perusahaan. 

 

2.3 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, 

tetapi sangat penting juga untuk memikirkan aktiva ril dibalik angka-angka 

tersebut. Suwardjono (2005:11) Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari 

proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan rugi- 

laba. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi 

keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 

bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak yang 

berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan 

pemerintah. 

 
Berdasarkan pendapat Sawir (2005), media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi 

kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan 

laba-rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan 

adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai 

uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan akhir pun disajikan dalam nilai 

uang. 

 
Brigham dan Houston (2009:38) menyatakan bahwa diantara berbagai laporan yang 

diterbitkan perusahaan kepada pemegang saham, laporan tahunan (annual report) 

adalah laporan yang paling penting. Ada dua jenis informasi yang diberikan dalam 

laporan ini. Pertama, adalah bagian verbal, yang sering kali disajikan sebagai surat dari 
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presiden direktur yang menguraikan hasil operasi perusahaan selama tahun lalu dan 

membahas perkembangan baru yang akan mempengaruhi operasi perusahaan di masa 

depan. Kedua, laporan tahunan yang menyajikan empat laporan keuangan dasar neraca, 

laporan laba-rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas. Laporan- laporan tersebut 

menyajikan angka-angka akuntansi dari operasi dan posisi keuangan perusahaan. 

Analisis laporan keuangan adalah seni untuk mengubah data dari laporan keuangan 

menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. 

 
Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan laporan kemajuan 

perusahaan secara periodik. Manajemen perlu mengetahui bagaimana perkembangan 

keadaan investasi dalam perusahaan dan hasil-hasil yang dicapai selama jangka waktu 

yang diamati. Laporan kemajuan perusahaan tersebut pada hakikatnya merupakan 

kombinasi dari fakta-fakta yang telah dicatat (recorded facts), kesepakatan-kesepakatan 

akuntansi (accounting conventions), dan pertimbangan-pertimbangan pribadi (personal 

judgements). Pertimbangan atau pendapat pribadi berkaitan dengan kompetensi dan 

integritas pihak – pihak yang menyusun laporan keuangan, sedang kesepakatan 

akuntansi akan bersumber pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep akuntansi yang 

lazim diterima umum. 

 

Laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang berguna, 

antara lain dalam (Munawir, 2008:52): 

a. Pengambilan keputusan investasi 

b. Keputusan pemberian kredit 

c. Penilaian aliran kas 

d. Penilaian sumber-sumber ekonomi 

e. Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana 

f. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana 
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g. Menganalisis penggunaan dana 

 

2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan 

Berdasarkan pendapat Ikatan Akuntansi Indonesia (2004), tujuan laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian 

besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan 

dari kejadian masa lalu. 

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. 

 

2.3.2 Pemakai Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004), pemakai laporan keuangan meliputi 

investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, 

pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka 

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi 

yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi: 

a. Investor, Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan 

risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik 
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pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk membayar deviden. 

b. Karyawan, Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik 

pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 

c. Pemberi Pinjaman, Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat 

dibayar pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya, Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik 

dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah 

yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan 

pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

e. Pelanggan, Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian 

jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah, Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan 

informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan 

sebagai dasar untuk menyusun stastistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 
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g. Masyarakat, Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian 

nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada 

penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 

2.4 Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena 

analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan 

keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan harus dilakukan secara cermat dan 

terstuktur. Rumusan tentang perhitungan rasio-rasio keuangan dapat kita temukan 

pada berbagai literature keuangan. Sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini, 

peneliti menghimpun berbagai sumber dengan maksud agar rumusan-rumusan 

tersebut dapat saling melengkapi sebagai kerangka acuan. 

 
Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos 

laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan 

dan signifikan (berarti). Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi 

yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya 

(Munawir, 2008). 

 

2.4.1 Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan 

dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Dua 
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rasio likuiditas jangka pendek yang sering digunakan adalah rasio lancar dan rasio 

quick (acid test ratio). 

1. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya.  

2. Komponen aktiva lancar berupa kas, piutang, dan persediaan. Persediaan biasanya 

dianggap merupakan aset yang paling tidak likuid. Hal ini berkaitan dengan 

semakin panjangnya tahap yang dilalui untuk menjadi kas, berarti waktu yang 

diperlukan untuk menjadi kas semakin lama. Dengan alasan tersebut, persediaan 

dikeluarkan dari aktiva lancar untuk perhitungan rasio quick . 

Dalam penelitian ini rasio likuiditas diproksikan dengan WCTA, karena menurut 

peneliti sebelumnya, rasio ini yang paling berpengaruh terhadap Market Value. 

 

2.4.2 Rasio Solvabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban 

jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total 

hutangnya lebih besar dibandingkan tingkat asetnya. Rasio ini mengukur 

likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada 

sisi kanan neraca. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio total hutang terhadap total 

aset, rasio times interest earned, dan rasio fixed charges coverage. 

1. Rasio total hutang terhadap aset menghitung seberapa jauh dana disediakan 

oleh kreditur. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan leverage 

keuangan (financial laverage) yang tinggi. Penggunaan financial laverage 

yang tinggi akan meningkatkan rentabilitas modal saham (return on equity 

atau ROE) dengan cepat, tetapi sebaliknya apabila penjualan menurun, 



 26 

rentabilitas modal saham (ROE) akan menurun cepat pula. Risiko perusahaan 

dengan financial leverage yang tinggi akan semakin besar pula.  

2. Rasio times interest earned menghitung seberapa besar laba sebelum bunga 

dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga. Rasio yang tinggi 

menunjukkan situasi yang aman, meskipun barangkali juga menunjukkan 

terlalu rendahnya penggunaan hutang (penggunaan financial laverage) 

perusahaan. sebaliknya, rasio yang rendah memerlukan perhatian dari pihak 

manajemen.  

3.  Rasio fixed charge coverage menghitung kemampuan perusahaan membayar 

beban tetap total, termasuk biaya sewa. Memperhitungkan sewa karena 

meskipun sewa bukan hutang tetapi sewa merupakan beban tetap dan 

mengurangi kemampuan hutang perusahaan, beban tetap tersebut mempunyai 

efek yang sama dengan beban bunga. 

Dalam penelitian ini rasio leverage diproksikan dengan Leverage Ratio, karena 

menurut peneliti sebelumnya, rasio ini yang paling berpengaruh terhadap Market 

Value. 

 

2.4.3 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Ada tiga 

rasio yang sering dibicarakan, yaitu: profit margin, return on asset (ROA), dan 

return on equity (ROE). Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini 

bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya 
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di perusahaan pada periode tertentu. Rasio ini menunjukkan pengaruh gabungan 

dari likuiditas, aktivitas, dan utang terhadap hasil operasi. Rasio ini terdiri dari: 

1. Margin laba atas penjualan (profit margin on sales) 

2. Pengembalian atas total aktiva (ROA) 

3. Pengembalian atas ekuitas saham biasa (ROE) 

Rasio profitabilitas tergantung dari informasi akuntansi yang diambil dari laporan 

keuangan. Oleh karena itu, profitabilitas dalam konteks analisis rasio untuk 

mengukur pendapatan menurut laporan laba rugi dengan nilai buku investasi. 

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diproksikan dengan Net Profit Margin, karena 

menurut peneliti sebelumnya, rasio ini yang paling berpengaruh terhadap market value. 

 

2.4.4 Rasio Aktivitas 

Menurut Ang (1997) rasio ini menunjukkan kemampuan serta efisiensi 

perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya atau perputaran 

(turnover) dari aktiva-aktiva. Rasio aktivitas dapat diproksikan dengan: 

a. Total Asset Turnover (TAT) yaitu perbandingan antara penjualan bersih dengan 

jumlah aktiva 

b. Inventory Turnover (IT) yaitu perbandingan antara harga pokok penjualan 

dengan persediaan rata-rata 

c. Average Collection Period (ACP) yaitu perbandingan antara piutang rata-rata 

dikalikan 360 dibanding dengan penjualan kredit. 

d. Working Capital Turnover (WCT) yaitu perbandingan antara penjualan bersih 

terhadap modal kerja. 
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Dalam penelitian ini rasio aktivitas diproksikan dengan Total Asset Turnover 

(TAT), karena menurut peneliti sebelumnya, rasio ini yang paling berpengaruh 

terhadap perubahan Market Value. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai melalui laporan keuangan yang disajikan 

secara teratur setiap periode (Suwardjono, 2005:14). Fokus utama laporan 

keuangan adalah laba yang tentunya akan erat berhubungan dengan nilai pasar 

perusahaan (Market Value), jadi informasi laporan keuangan seharusnya 

mempunyai kemampuan untuk memprediksi Market Value di masa depan. 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dapat berupa perhitungan dan 

interprestasi melalui rasio keuangan. Secara umum, rasio keuangan dapat 

dikelompokkan menjadi rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio 

profitabilitas (Riyanto, 2005:31). Dalam penelitian ini digunakan empat variabel 

yang mencerminkan rasio-rasio tersebut, ke-empat variabel itu adalah NPM (Net 

Profit Margino), WCTA (Working Capital to Total Assets), DER (Debt to Equity 

Ratio), dan TAT (Total Assets Turnover). Diharapkan semakin tinggi rasio NPM, 

WCTA dan TAT, maka market value akan meningkat, sehingga ke-tiga rasio ini 

berpengaruh positif terhadap market value, sedangkan semakin tingginya DER 

yang merupakan rasio leverage akan mengakibatkan pertumbuhan laba yang 

turun, sehingga rasio ini berpengaruh negatif terhadap market value. 

 

Dari analisis di atas dapat digambarkan dalam model penelitian kerangka berfikir 

seperti dibawah ini 

Gambar 2.1.Model Penelitian Kerangka Berfikir 
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2.6 Telaah Penelitian Terdahulu 

Kusumadilaga (2010) yang berjudul Pengaruh corporate social responsibility 

terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006 dan 2008. Corporate Social 

Responsibility yang diukur menggunakan berdasarkan standar GRI yang terdiri 

dari 3 fokus pengungkapan, terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan 

corporate market value. Penelitian ini menggunakan variabel control yaitu 

profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets. Teknik pengujian data 

adalah dengan menggunakan regresi linear. Berdasarkan hasil penelitian ini 

memberikan bukti empiris bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas sebagai variabel control tidak dapat 

mempengaruhi hubungan pengungkapan CSR dan nilai perusahaan 

(Kusumadilaga, 2010). 

 

Rosvita (2010) melakukan penelitian dengan judul perkembangan indikator 

kepailitan terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia pada stabilitas sistem 



 30 

keuangan, dalam penelitian ini digunakan sampel sebanyak 55 perusahaan 

manufaktur, dimana 14 perusahaan pailit dan 41 perusahaan tidak pailit. Teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Logistik Regresi dengan metode 

pendekatan chi-square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio aktivitas yang terdapat pada laporan 

keuangan perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap kepailitan dan mampu 

memprediksi timbulnya kepailitan. Hal ini tercermin pada nilai yang terdapat pada 

Logistik regresi sebesar 89,7 % akurat, yang menunjukkan bahwa pailit dapat 

diprediksi dengan model Logistik Regresi. 

 
Safrida (2008) meneliti tentang Pengaruh Struktur Modal Dan Pertumbuhan 

Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek 

Jakarta, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan periode penelitian tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2006, berjumlah 151 perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode 

purposive sampling berjumlah 45 perusahaan. Teknik pengujian data adalah dengan 

menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji secara parsial dan regresi linear 

berganda untuk menguji secara simultan, dengan tingkat signifikansi alpha 5%. Hasil 

penelitian ini membuktikan secara parsial bahwa struktur modal berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

secara negatif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara simultan 

membuktikan bahwa struktur modal dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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2.7 Pengembangan Hipotesis 

2.7.1 Hubungan Net Profit Margin dengan Market Value 

Net Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga 

sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya di perusahaan pada periode 

tertentu. Rasio profitabilitas tergantung dari informasi akuntansi yang diambil dari 

laporan keuangan. Oleh karena itu, profitabilitas dalam konteks analisis rasio 

untuk mengukur pendapatan menurut laporan laba rugi dengan nilai buku 

investasi. NPM termasuk salah satu rasio profitabilitas. NPM menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bersihnya terhadap total 

penjualan bersihnya (Riyanto, 2005). NPM yang semakin besar menunjukkan bahwa 

semakin besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari kegiatan penjualan. Dengan 

laba bersih yang besar, bertambah luas kesempatan bagi perusahaan untuk 

memperbesar modal usahanya tanpa melalui hutang-hutang baru, sehingga pendapatan 

yang diperoleh menjadi meningkat sehingga nilai perusahaan ikut meningkat. 

H1 : Net Profit Margin perusahaan berpengaruh positif (+) terhadap Market 

Value pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

 
2.7.2 Hubungan Working Capital to Total Assets dengan Market Value 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya rendah maka tingkat likuiditas perusahaan tersebut rendah, 

sebaliknya apabila perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tinggi 

maka tingkat likuiditas perusahaan tinggi. WCTA yang semakin tinggi menunjukkan 

modal operasional perusahaan besar dibandingkan dengan jumlah aktivanya (total 
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assets). Modal kerja yang besar akan memperlancar kegiatan operasi perusahaan 

sehingga perusahaan mampu membayar hutangnya, dengan demikian pendapatan yang 

diperoleh meningkat, semakin besar WCTA akan meningkatkan laba yang selanjutnya 

akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan laba. Hal ini dikarenakan efisiensi dari 

selisih antara aktiva lancar (current assets) dan hutang lancar (current liabilities). 

Meskipun pengaruh optimum WCTA terhadap pertumbuhan laba berbeda-beda antara 

satu industri dengan yang lain tetapi dari penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan 

dan teori yang ada maka WCTA mampu mempengaruhi nilai suatu perusahaan. 

H2 : Working Capital to Total Assets perusahaan berpengaruh negatif (-) terhadap 

Market Value pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

 

 
2.7.3 Hubungan Debt to Equity Ratio dengan Market Value 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya 

lebih besar dibandingkan tingkat asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang 

perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca. Apabila 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang rendah maka 

tingkat solvabilitas perusahaan tersebut tinggi. Sebaliknya apabila kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang tinggi maka tingkat 

solvabilitas perusahaan tersebut rendah. Semakin besar Debt to equity ratio 

menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang 

relative terhadap ekuitas. Semakin besar Debt to equity ratio mencerminkan risiko 

perusahaan yang relative tinggi akibatnya para investor cenderung menghindari saham-

saham yang memiliki nilai Debt to equity ratio yang tinggi. Sofiati (2000) dalam 
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Safrida (2008) menyatakan bahwa penggunaan hutang oleh suatu perusahaan akan 

membat risiko yang ditanggung pemegang saham meningkat. Ketika terdapat 

penambahan jumah hutang secara absolut maka akan menurunkan tingkat solvabilitas 

perusahaan, yang selanjutnya akan berdampak dengan menurunnya nilai perusahaan. 

H3 : Leverage Ratio perusahaan berpengaruh negatif (-) terhadap Market Value 

pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

 

2.7.4 Hubungan Total Assets Turnover dengan Market Value 

Rasio aktivitas merupakan perputaran dana perusahaan yang dialokasikan sesuai porsi 

masing-masing bagian secara efisien. Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian 

menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan 

tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan 

semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Dana 

kelabihan tersebut akan lebih baik apabila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih 

produktif. Dimana apabila dana yang dimiliki oleh perusahaan dapat dibagikan pada 

setiap bagian sesuai dengan porsinya maka akan mengurangi resiko pailit yang akan 

terjadi. Semakin besar TAT menunjukkan perusahaan efisien dalam menggunakan 

seluruh aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan bersihnya. Semakin cepat 

perputaran aktiva suatu perusahaan untuk menunjang kegiatan penjualan bersihnya, 

maka pendapatan yang diperoleh meningkat sehingga laba yang didapat besar (Ang, 

1997). Ini didukung oleh Ou (1990) dan Suharli (2004) yang dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa TAT berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. 

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut. 
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H4 : Total Assets Turnover berpengaruh positif (+) terhadap Market Value pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 


